Deze bereidingen van de menu zijn ook apart te
verkrijgen per persoon.

Pastabuffet

Voorgerechten

Zowel met kerst als oud en nieuw !!

• Pastei van Ree – Bresaola – Peer
zoete ui in balsamico

€ 15,00

• Pieterman – Fregola Parmiggiano – Rode biet
Radijs – Kapper

€ 14,50

Keuze uit 4 bereidingen te kiezen
voor het hele gezelschap

€ 16,00/persoon

• Pasta pescatore (zeevruchten, verse vis & schelpen)
• Cannelloni fiorentina (spinazie en ricotta) VEG
• Cannelloni al carne (kalfs en ricotta)

Tussengerechten

• Pasta Carbonara (pancetta, ei, look & pecorino)

• Veloute – Pastinaak – Paddestoelen
Kastanje – Ventricina

€ 10,00

• Orrechiette al pesto Genovese – Broccoli – pijnpitten VEG

• Portobello – Risotto garnaal – geroosterde
Gamba (gepeld) – zeekraal

€ 14,50

• Raviolo groene kruiden – Dragon
Hazelnoot

€ 12,00

• Tortelloni, geklaarde boter, prei en hazelnoten VEG
• Pasta gamberetti (bisque en rivierkreeftjes)

Het hele team van
‘La Dolce Maremma’
wenst u alvast
een prettige kerst en
smaakvol 2022
La Dolce Maremma

• Pasta gerookte zalm, spinazie en mascarpone

• Piatto pollo (kip & gegrilde groenten)
• Ravioli al carne pomodoro
Focaccia Rozemarijn, Parmiggiano
en grof zout: € 3.00 /st

Kerst en nieuw

Hoofdgerechten
• Filet van Dorade – tomatensalsa – munt
geplette citroenaardappel 

2021-2022
€ 18,50

• Parelhoen gevuld – Pistaches – Truffel – geroosterde
aardgroenten – Fontina aardappel 
€ 20,00

verdographics.be

• Penne all’arrabiatta (pikant) VEG

• Filet van Hert – Balsamico – Kweepeer – geroosterde
aardgroenten – Fontina aardappel 
€ 23,50

Desserts
• Ijsbuche Tradition Alexamer 

€ 19,20/4 pers

• Chocolade ‘Kerstbal’ 74% – Sorpresa (verrassing)€ 8,50

Rijselstraat 40 • 8200 St.Michiels Brugge
Tel. 050 67 03 17
info@ladolcemaremma.be
www.ladolcemaremma.be

Graag ontvangen wij uw bestelling
Kerst: uiterlijk voor 16 december
Nieuw: uiterlijk voor 23 december
Openingsuren feestdagen
24 december & 31 december: 9h30 – 17h00
25 december & 1 januari: 9h30 – 12h00
26 december gesloten
Terug open 4 januari 2022

Keuzemenu kerst en nieuw
2021 – 2022
Pastei van Ree – Bresaola – Peer
zoete ui in balsamico
of
Pieterman – Fregola Parmiggiano – Rode biet
Radijs – Kapper
***
Veloute – Pastinaak – Paddestoelen
Kastanje – Ventricina
of
Portobello – Risotto garnaal
geroosterde Gamba (gepeld) – zeekraal
of
Raviolo groene kruiden – Dragon – Hazelnoot
***
Filet van Dorade – tomatensalsa – munt
geplette citroenaardappel
of
Parelhoen gevuld – Pistaches – Truffel
geroosterde aardgroenten – Fontina aardappel
of
Filet van Hert – Balsamico – Kweepeer
geroosterde aardgroenten – Fontina aardappel
(suppl. € 4.50)
***
Chocolade ‘Kerstbal’ 74% – Sorpresa (verrassing)
of
Ijsbuche Tradition Alexamer

Kreeftbereidingen

€ 45 pp

Volledig menu: € 46,00 pp
Zonder warm tussengerecht: € 41,00 pp

Kreeft van 500/600 gram,
verse taglioline – bladpeterselie – kerstomaat

Menu met Hert: € 4,50 pp supplement
Menu met kreeftbereiding:
€ 7,50 pp supplement

Kreeft gebakken in Knoflook – Zeekraal – Tomaat
of
Ovengeroosterde kreeft onder pestokruidenkorst,
tomaatbieslook botersaus met bieslook
of
Kreeft – Truffelsalsa – Peterselie

Bij afhaling van de menu’s
krijgt u van ons een handleiding mee
met alle uitleg en baktijden
om uw gerechten zo optimaal mogelijk
op tafel te zetten.
Voorgerechten en dessert
zijn reeds op bord gedresseerd.
Hiervoor vragen wij een waarborg:
Bord/kom:
Gevarieerd apero / 4 pers.:
Plank:

€ € 5,00
€ 20,00
€ 5,00

Indien u de waarborg Contant betaald,
betalen wij deze ook Contant weer.
Indien u de waarborg per Bancontact betaald,
krijgt u bij de retour van de materialen een
waardebon ter waarde van de waarborg

De gerechten zelf kunnen altijd per
bancontact betaald worden.

Per i piccoli
Pompoensoepje
of
Soepje van Tomaat en basilicum
***
Krokant gepaneerd kipfiletje
verse pasta | mozzarella
of
Tongrolletjes met spinazie en geplette aardappel
***
Duo pannacotta vanille en chocolade

Gevarieerd Aperitief
(Enkel per box van 4 personen)

Keuzemenu kinderen

€ 40/box

Wat zit er in de box?
• Gemengde olijven
• Creme artisjok
• Tapenade tomaat, parmiggiano
• Balsamico uitjes
• Burrata Pugliesi met pistaches en frisse olijfolie
• Muffins van krokante pancetta en rozemarijn
• Bordje Prosciutto Parma, Salame Bastardo, Coppacollo
• Gerijpte kaas Alta Badia, Dolomitenkoning
• Tros Dulcita tomaatjes
• Grissini
• Crackers

€ 16,50 / kind

Kaas en charcuterieplank
(vanaf 4 pers)
€ 17,50 pp
• 7 soorten charcuterie Alto Adige
• 5 soorten kazen uit Piëmonte en Maremma
• Huisgebakken brood
• Vers fruit, olijven & noten

Kaasplank
(vanaf 4 pers)
€ 11,50 pp
• Assortiment van 5 verschillende kaassoorten
• Vers fruit & noten
• Huisgebakken brood

